
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СКпоНМР» 
 
При вивченні дисципліни передбачається використовування модульно – 

рейтингової системи оцінювання знань. Основною формою контролю знань студентів в 
кредитно модульній системі є складання студентами всіх запланованих модулів. Формою 
контролю є накопичувальна система.  

Складання модуля передбачає виконання студентом комплексу заходів, 
запланованих кафедрою і передбачених триместровим графіком навчального процесу та 
контролю знань студентів, затверджених деканом факультету.  

Підсумкова оцінка за кожний модуль виставляється за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються пропорційно правильно виконаній частині завдання контрольного заходу. 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за вірне та своєчасне 
виконання кожного контрольного заходу наведено у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Форма контролю 
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За одиницю Сума балів 

Контроль на лекції  15 5 75 

Контрольна робота за курсом 
(тест1) 1 15 15 

Контрольна робота за курсом (тест 
2) 1 10 10 

Разом, max - - 100 

 
Мінімальна кількість балів, яку студент має отримати, дорівнює 30% від 

максимальної кількості балів за виконання контрольного заходу. 
У разі необхідності студент може отримати до 6–ти  додаткових балів за виконання 

індивідуальних завдань практичного або тестового характеру. 
Відповідність рейтингових балів та національної оцінки наведено у табл.2. 

 
Таблиця 2. 

Кількість набраних 
рейтингових балів ESTC Оцінка за  

національною шкалою 
90 -100 А відмінно (зараховано) 
81 - 89 В добре (зараховано) 
75 - 80 C добре (зараховано) 
65 - 74 D задовільно (зараховано) 
55-64 E задовільно (зараховано) 
30 - 54 FX незадовільно (не зараховано) 
0 -29 F незадовільно (не зараховано) 

 
Якщо студент протягом вивчення дисципліни виконує усі контрольні заходи та 

набирає 55 чи більше балів, то він автоматично, без додаткових умов, отримує залік. 
Якщо студент виконує усі контрольні заходи та набирає від 30 до 54 балів, він 

повинен виконувати залікову роботу, за результатами якої, при умові, що буде набрано 55 
чи більше балів, отримує залік. 

Якщо студент виконує усі контрольні заходи та набирає до 29 балів включно, він 
повинен вивчати дисципліну повторно. 



Якщо під час вивчення дисципліни студент набрав 55 чи більше балів, але 
результат його не влаштовує, він повинен виконувати залікову роботу. У разі виконання 
залікової роботи на меншу кількість балів за студентом зберігається попередній результат. 

Вимоги до роботи наведено у табл. 3. 
 
Таблиця 3. 

Шкала ESTC Вимоги до роботи 
А відмінно відмінно, робота з мінімальними помилками 

В дуже добре вище за середнє, але з деякими поширеними незначними 
помилками 

C добре звичайна робота з декількома суттєвими помилками 
D задовільно посередньо, із значними недоліками 
E достатньо виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки 

FX не здано для отримання позитивної оцінки потрібна деяка доробка 

F не здано для отримання позитивної оцінки потрібна значна 
доробка 

 
Контроль знань студентів передбачає проведення поточного і підсумкового 

контролю. 
Поточний контроль знань студентів включає наступні види: 
 вибірковий усний опит перед початком кожної лабораторної роботи по темі 

заняття із виставленням оцінок (балів); 
 захист індивідуальних завдань з самостійної роботи; 
 програмований на ПЕОМ або безмашинний за допомогою карток контроль 

перед початком виконання окремих тем або змістовних модулів дисципліни 
 письмові контрольні роботи з окремих тем та модулів дисципліни. 
Підсумковий контроль знань включає наступні види: 
 модульний контроль за результатами програмованого контролю знань і 

контрольних робіт; 
 екзамен (письмовий) після завершення вивчення дисципліни; 
 визначення рейтингу за підсумками роботи студента в триместрі і рейтингу з 

навчальної дисципліни. 
 


